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Informationen noteras.
Ärende
Hälsokommunikatörer på modersmål är en del av hälsofrämjande introduktion
och ingår i den regionala samverkan kring nyanländas etablering i
Östergötland. Hälsokommunikatörer på modersmål finansieras av Region
Östergötland och kommunerna i Östergötland.
Syftet med hälsofrämjande introduktion är att bidra till god hälsa bland
nyanlända flyktingar och andra invandrare genom att tidigt fånga upp behov av
hälso- och sjukvård, sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser samt i
samverkan med övriga aktörer erbjuda adekvata insatser för att tillgodose dessa
behov.
Region Östergötland redovisar i bilaga vilka insatser som
hälsokommunikatörerna gjort i Linköpings kommun under 2017.
För perioden 1 januari 2018 till och med 31 december 2020 kommer
uppföljningen av samverkansavtalet att ske fortlöpande via deltagande i
befintliga nätverk.
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Bakgrund
Hälsokommunikatörer på modersmål är en del av hälsofrämjande introduktion
och ingår i den regionala samverkan kring nyanländas etablering i
Östergötland. Hälsa finns med som målområde i den regionala
överenskommelsen om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland,
vilken bland annat är underskriven av samtliga länets tretton kommuner och
Region Östergötland.
Verksamheten med hälsokommunikatörer är en fast verksamhet sedan 2009.
Hälsokommunikatörer på modersmål finansieras av Region Östergötland och
kommunerna i Östergötland.
Syftet med hälsofrämjande introduktion är att bidra till god hälsa bland
nyanlända flyktingar och andra invandrare genom att tidigt fånga upp behov av
hälso- och sjukvård, sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser samt i
samverkan med övriga aktörer erbjuda adekvata insatser för att tillgodose dessa
behov. Hälsokommunikatörernas arbete är den stora delen i denna satsning.
Hälsokommunikatörerna arbetar med att informera nyanlända flyktingar och
andra invandrare om hur hälsa, vård och omsorg fungerar.
Hälsokommunikatörerna är utrikesfödda, har sjukvårdsutbildning och de
fungerar som brobryggare mellan sina egna språk- och kulturgrupper och den
svenska hälso- och sjukvården.
Målet med etableringen är att nyanlända ska bli delaktiga i det svenska
samhällslivet och kunna försörja sig. Kommunerna erfar att många nyanlända
flyktingar som erbjuds etableringsinsatser avbryter på grund av ohälsa. Den
bristande hälsan blir därmed ett hinder för att uppnå målet med etableringen.
Region Östergötland redovisar i bilaga vilka insatser som
hälsokommunikatörerna gjort i Linköpings kommun under 2017.
Uppföljningen av samverkansavtal mellan Linköpings kommun och Region
Östergötland gällande hälsokommunikatörer på modersmål har skett årligen
och skriftligt till respektive medfinasierade kommuner kring verksamhetens
utveckling. För perioden 1 januari 2018 till och med 31 december 2020
framgår dock att uppföljningen av samverkansavtalet istället kommer att ske
genom att Region Östergötland genom Flyktingmedicinskt centrum årligen ger
muntlig information fortlöpande via deltagande i befintliga nätverk.
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Kommunala mål
I koalition för Linköpings övergripande mål för mandatperioden 2015-2018
anges:
En kommun där alla kan leva ett hälsosamt och meningsfullt liv.
Uppföljning och utvärdering
Verksamheten för hälsokommunikatörerna på modersmål följs årligen upp och
redovisas till Bildningsnämnden.
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